Yrityspalvelusetelituottajat 17.7.2019

YRITYS

YHTEYSHENKILÖ

Viinijärvi

POSTITOIMIPAIKKA WWW-SIVUT

www.armentum.fi

YRITYKSEN TUOTTAMAT PALVELUT

Juha-Pekka Vatanen p. 043 218 0861,
juha-pekka.vatanen@surakka.fi

Joensuu

www.surakka.fi

omistajanvaihdospalvelut, sopimusten
hallinta

AtFlow Oy

Pekka Rönkkönen

p. 050 340 1705,
pekka@atflow.fi

Joensuu

www.atflow.fi

Easteam Oy

Harri Ryynänen

p. 040 562 7009,
harri.ryynanen@easteam.fi

Joensuu

www.easteam.fi
www.priole.fi

GenreTech Oy

Jyri Pulkkinen

p. 040 836 9965,
jyri.pulkkinen@genretech.fi

Ylämylly

www.genretech.fi

Idän Taloustaiturit Oy

Tapani Hirvonen

Joensuu

Innowork Oy

Heikki Rantanen

p. 050 5539930,
tapanihirvonen@outlook.com
p. 040 502 5450,
heikki.rantanen@innowork.fi

Lehmo

www.innowork.fi

Piken Paletti

Pirjo Korjonen

p. 050 549 8351,
pirjo.korjonen@elisanet.fi

Joensuu

www.pikenpaletti.fi

Projektitoimisto Proper Oy

Teemu Purmonen

p. 044 246 4638,
teemu.purmonen@proper.fi

Joensuu

www.purmonen.fi

Armentum Osk

Riku Kuikka

Asianajotoimisto Surakka Oy

YHTEYSTIEDOT

p. 050 511 0834
riku.kuikka@armentum.fi

digitalisoitumisen kehittämispalvelut,
tuote- , palvelu- ja tuotantoprosessien
kehittäminen, liiketoimintaprosessien
kehittäminen

LYHYT KUVAUS PALVELUISTA JA OSAAMISESTA

Armentum on vuonna 2015 perustettu asiantuntijayritys, jossa on kokeneita asiantuntijoita
eri toimialoilta. Armentum tarjoaa asiantuntijapalveluita yrityksille, julkishallinnolle ja
koulutusorganisaatioille. Palvelut käsittävät konsultointia, suunnittelua, koulutusta ja
projektien hallinnointia. Armentumin ydinpalveluita ovat: mekaniikkasuunnittelu,
laatujohtaminen, ympäristöjohtaminen, kestävä johtaminen,
työturvallisuuskorttikoulutukset, hankepalvelut ja IMS-/ ARC-ohjelmistojen jälleenmyynti.

Olemme erityisesti liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto. Palveluksessamme on
tällä hetkellä seitsemän lakimiestä. Liikejuridiikka (yritysjärjestelyt, sopimukset, riita-asiat)
ovat erikoisalaamme.
myynnin ja markkinoinnin
AtFlow Oy on joensuulainen digitoimisto. Yli 20 hengen tiimimme toteuttaa verkkosivuja,
kehittämispalvelut, kansainvälistyminen, verkkokauppoja ja erilaisia tiedonhallintajärjestelmiä verkkoon. Autamme yrityksiä
ja digitalisoitumisen kehittämispalvelut myymään digitaalisesti, kehittämään omia prosesseja sekä markkinoimaan omia tuotteita ja
palveluja.
omistajanvaihdospalvelut, sopimusten
Rahoitusasiantuntijapalvelut: teemme arvonmäärityksiä, hoidamme yrityskauppoja,
hallinta, taloushallinnon
toimimme puolueettomana rahoitusneuvojana eri tilanteisiin. Talouspäällikköpalvelut:
kehittämispalvelut, myynnin ja
talousasioista vastaaminen ja niiden kehitys. Johdon tukena toimiminen ja erilaiset
markkinoinnin kehittämispalvelut,
hallintopalvelut. Priole-kehityspalvelu: tulevaisuuslähtöinen palvelukokonaisuus, jossa
digitalisoitumisen kehittämispalvelut,
asiakas saa strategiasuunnittelunsa avuksi kilpailuetua tuovan toimintasuunnitelman ja tuen
tuote-, palvelu- ja tuotantoprosessien
suunnitelman toteutukseen.
kehittäminen, liiketoimintaprosessien
kehittäminen
digitalisoitumisen kehittämispalvelut,
GenreTech Oy on ohjelmistotalo, jonka toiminta perustuu uusiin teknologioihin,
liiketoimintaprosessien kehittäminen
ketteryyteen ja Leaniin. Yrityksen palvelut voidaan jakaa konsultointipalveluihin ja
tietoteknisiin palveluratkaisuihin. Konsultointipalvelut sisältävät: teknologiakonsultointia
asiakkaan hankkeissa. Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen sekä käytön esiselvitykset.
Erilaiset määrittelyt ja selvitykset mm. prosessien kuvaukset , kehittämissuunnitelman
vaatimusmäärittelyt. Tietotekniset palveluratkaisut sisältävät eri tyyppiset
ohjelmistoprojektitoimitukset, ohjelmistorobotiikka ja siihen liittyvät ratkaisut, alihankinta.
GenreTech Oy:n henkilöstöllä on yhteensä yli 70 vuoden kokemus ICT-alan vaativista ja
laajoista kehittämishankkeista niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.
omistajanvaihdospalvelut,
taloushallinnon kehittämispalvelut
sopimusten hallinta (keksintöjen
kaupallistamiseen ja lisensoitiin liittyen),
kansainvälistyminen (IPR-oikeuksiin ja selvityksiin liittyen), tuote-, palvelu- ja
tuotantoprosessien kehittäminen
(fokusointi IPR- ja R&D-asioissa)

Perheyrityksellämme on vahva kokemus omistajanvaihdoksista, yritysjärjestelyistä ja
taloushallinnosta.
Innowork Oy:n palvelut yrityksille: IPR-palvelut, keksintöjen kehittämis- ja
kaupallistamispalvelut, "työsuhdekeksintölaki" käytännön toimenpiteiksi yrityksessä ja
yrityksen strategiaprosessin tukitoimenpiteet.

myynnin ja markkinoinnin
kehittämispalvelut, tuote-, palvelu- ja
tuotantoprosessien kehittäminen
kansainvälistyminen, digitalisoitumisen
kehittämispalvelut, tuote-, palvelu- ja
tuotantoprosessien kehittäminen,
liiketoimintaprosessien kehittäminen

Yli 30 vuoden kokemus elintarvikealalta Pohjois-Karjalassa: jatkojalostusyritykset,
vähittäiskaupat, tukkukaupat, ravintolat ja pitopalveluyritykset. Hygieniaosaamiskoulutukset
ja hygieniapassitestit.
Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja kehittämään kasvuvalmiuksiaan. Osaamisemme
perustuu omistajayrittäjä Teemu Purmosen vuosien työkokemukseen pk-yritysten
osaamisen ja johtamisen kehittämisestä ja kehittämisen rahoittamisesta sekä julkisella että
yksityisellä puolella. Osaamisalueeseemme kuuluu liiketoiminnan kehittäminen mm.
kansainvälistymisen, digitalisoitumisen , tuote-, palvelu- ja tuotantoprosessien sekä
liiketoimintaprosessien osa-alueilla.

